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Нийт хүн ам /2020 он/

32 895

0-18 насны нийт хүүхэд

31669

15-34 насны нийт залуучууд

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар
баримтлах бодлогын баримт бичиг

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль:
2011 онд 6 бүлэг 27 зүйл

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр:
1: 2019 он хэрэгжилт 93.4%
2: 2020 он хэрэгжилт 94.9%
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Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хүрээнд:

•

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт MERIT төслийн
дэмжлэгээр 01 сард “Оролцоонд суурилсан Жендэрийн
аудит”-ыг хийв.
 Зөвлөмж 28 чиглэл 56
 Хамрагдсан хүн тоо: 78

•

АББДУС асуудлыг зохицуулах зөвлөмжийг хэлтэс, агентлаг,
сумдад 01 сард хүргүүлж 9 сумын 34 байгууллагын
хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгуулав.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хүрээнд:

•

MERIT төслийн дэмжлэгээр аймгийн Засаг
даргын тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод
журмын жендэрийн мэдрэмжид үнэлгээ хийж
шинэчдэн боловсруулалт хийгдэж байна.
\2021.08.09\ А\33\

•

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
Оролцоонд
суурилсан
хяналт,
үнэлгээ
хийгдэж
урьдчилсан дүгнэлтийг танилцуулав.

• Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит
үзлэгийн шалгуур үзүүлэлтэд
нарийвчлан тусгав.

Тухайн салбарын үндсэн үзүүлэлт үйл ажиллагаа,
мэдээллийг хүйсээр ангилан цуглуулсан судалгаа,
мэдээллийн сантай болсон байна.
Бодлого,
хөтөлбөрийн
хэрэгжилт,
тайланг
мэдрэмжтэйгээр тайлагнаж хэвшсэн байна.

жендерийн

Байгууллагын албан хаагчдын 80-с доошгүй хувийг “Ахисан
шатны жендэрийн дүн шинжилгээ” цахим сургалтад хамруулна.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлж,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хүрээнд:

•

2021.03.02-нд Сайн дурын “Эрчим” клуб байгуулагдав.
 Гишүүдийн тоо:9
\4 эрэгтэй, 5 эмэгтэй, 34-63 насны\
 Дотоод үйл ажиллагаа:

Сургалт, мэдээлэл: 5, Номын хэлэлцүүлэг: 4 ,
 Гадаад үйл ажиллагаа:

Сургалт, мэдээлэл: 2

Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт,
сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх хүрээнд:

•

Гэр бүл, хүүхэд залуучууд, ахмад настны хөгжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй
хүргэх, ялангуяа цар тахлын үед хөгжил, хамгааллын болон сэтгэл зүйн
үйлчилгээг цахимаар тогтмол хүргэх ажлыг зохион байгуулах,

•

Гэр бүлийн хүчирхийлэл болон аливаа хэлбэрийн хүчирхийллийг үл тэвчих,
урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх чиглэлээр Хамтарсан
багийг тогтмол чадавхижуулах, эрх нь зөрчигдсөн эмэгтэйчүүд, хүүхдэд
хамгааллын үйлчилгээг цогцоор мэргэжлийн түвшинд үзүүлэхэд анхаарах

•

Ажилтныг тэтгэвэрт бэлтгэх хөтөлбөрийг харьяа орон нутагтаа хэрэгжүүлэхэд
анхаарах,

•

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг
хангах асуудалд анхаарал хандуулж, хяналтад авч ажиллах,

•

Дэд салбар хороо, зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төлөвлөгөө,
төсөв батлуулан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Жендэрийн талаарх мэдлэг, хандлагыг сайжруулах сургалт,
сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлэх хүрээнд:

o Жендэрийн ойлголт, хандлага сайжруулах
сургалт:
12 удаа \ 253 ажилтан,
албан хаагч, иргэн
o “Ахисан шатны жендэрийн дүн шинжилгээ”
цахим сургалтад хамруулах - Байгууллагын
албан хаагчдын 80-с доошгүй %

Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс тэгш хүртэх
боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд:

“Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн тэгш оролцоог дэмжин ойн
нөхөрлөлийг хөгжүүлэх” бичил төслийг хэрэгжүүлэв.

Хамтрагч: Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Төв ОНХ-тэй
хамтран Борнуур суманд төсөл бичих
• “Бизнес хөгжил- Мини академи” цахим сургалт,
• Илтгэх чадвар сайжруулах танхимийн сургалт,
• Тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх уралдаан
Арга хэмжээ: нийт 3,
Зардал: 3.8 сая ₮
Хамрагдсан хүний тоо: 38 эр, 36 эм нийт 74 хүн
Дэмжлэг: 6 нөхөрлөл \Эрүүл бие саруул ухаан,
Өргөө, Ногоон төгөл, Төгөл, Баялаг ногоон тэжээл,
Алтан жимс - 6 000 $ -Арга хэмжээ: 3 \1 төсөл \

Орон нутагт хөгжлийн үр шимээс тэгш хүртэх
боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд:

Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө \2020-2022\

№

1.
2.

3.

4.

Зорилтууд

Эрэгтэйчүүдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн
хамруулах.
Зам тээврийн шалтгаант ослоос урьдчилан сэргийлэх замаар
эрэгтэйчүүдийн осол гэмтэл, нас баралтыг бууруулах.
Хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийн эрүүл зөв аж төрөх амьдралын мэдлэг,
хандлага, дадлыг сайжруулах замаар чанартай, урт наслалтыг
дэмжих
Үндэсний хэмжээнд хүйсээр ангилсан мэдээллийг өргөтгөн
сайжруулах , хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийн ялгаатай хэрэгцээг
анхаарсан хөгжлийн төлөвлөлтийг эхлүүлэх.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

